
A questão do abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes 

devem ser discutidas de forma 

contínua promovendo a 

conscientização de todos. PÁG 03. 
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Conscientização 

A Troca de Livros mostrou-se 

interessante no incentivo à leitura na 

instituição, sendo continuada nesse 

ano, visa manter o estímulo a leitura 

promovendo as Trocas conciliadas 

com novas atividades. PÁG 10. 

Inovar e fazer os adolescentes 

enxergarem a importância das 

práticas esportivas por meio do 

conhecimento e de atividades 

diferenciadas é fundamental. PÁG 15. 

  

 

 

 

 

 

  

Festividades 

Dia do Circo é comemorado em grande estilo no CESADIC 

Barraca do CESADIC é mais uma vez sinônimo 

de solidariedade no Forró de Curvelo 

Instituição, que teve mais uma vez 

uma Barraca a representando na 

festa. PÁG 12. 

    O CESADIC desde o ano passado 

tem participado da tradicional festa 

da cidade de Curvelo, o Forró. 

     Uma festa que na sua 38º edição 

envolveu alegria, cultura, sabores e 

principalmente solidariedade para a 

18 de Maio é mais uma vez 

abordado no CESADIC  

Cultura Esportes 

Projeto de Trocas de Livros 

é continuado no CESADIC 

Oficina de Formação Esportiva 

inova nas atividades 

promovidas 

do Circo para as crianças e 

adolescentes. PÁG 06.  

Palhaços, danças, números de 

mágica  e  mímica  trazem  a  alegria  



      

 

 

 

 

 

 

 

      

     O Jornal CESADIC é um projeto 

iniciado ano passado que obteve 

bons resultados junto aos 

adolescentes, promovendo o 

protagonismo juvenil e possibilitando 

o alcance da autonomia. Diante dos 

resultados alcançados o Jornal 

continuará sendo desenvolvido em 

2018. 

     Entretanto, esse ano o Jornal 

passou a ser desenvolvido por meio 

da oficina de Informática, o que 

representa uma oportunidade a 

mais, pois pode conciliar os 

conhecimentos técnicos dos 

adolescentes na área de Informática 

com o trabalho de redação e edição 

das matérias para o jornal. 

     Além disso, a equipe do jornal 

sofreu alteração dando novas 

possibilidades para mais 

adolescentes participarem de um 

projeto que oportuniza uma 

produção coletiva, o exercício de 

escolha, a tomada de decisão, a 

escuta, o diálogo para a resolução 

de conflitos, o reconhecimento de 

limites e a admiração da diferença. 

    Dessa forma, buscamos continuar 

um trabalho sério que valorize cada 

adolescente e a instituição como um 

todo, envolvendo suas oficinas e 

atividades promovidas. 

     Espero mais uma vez, que por 

meio deste projeto, você leitor, 

possa perceber as potencialidades 

dos adolescentes e a importância do 

CESADIC para toda uma 

comunidade e, que assim nos ajude 

na valorização desta instituição. 

     Boa leitura! 
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     O Dia Internacional da Mulher – 

08 de março foi lembrado na 

instituição por meio de roda de 

conversa preparada pelos 

educadores para as adolescentes e 

educadoras. 

     Foi um momento de relembrar 

grandes mulheres da história que 

devem servir de inspiração para 

todos. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     As adolescentes tiveram incentivo 

à valorização pessoal que uma 

mulher deve primeiramente ter para 

que, assim exerça a grande 

importância que pode promover em 

uma sociedade como foi enfatizado 

na roda de conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     O 18 de Maio foi mais uma vez foi 

abordado no CESADIC, não houve 

um trabalho para além da Instituição 

como no ano anterior, mas alcançou-

se a conscientização das crianças e 

adolescentes para essa questão tão 

importante. 

     Esse ano a atividade 

desenvolvida para abordar o abuso e 

exploração sexual de crianças e 

adolescentes foi uma sessão com o 

Filme o Silêncio de Melinda, um filme 

que retrata de perto como uma 

vítima pode ser marcada de uma 

forma tão brutal principalmente 

quando se mantém calada sobre o 

abuso. 

     Um filme que fez os adolescentes 

se questionarem e pararem para 

refletir e entender melhor essa 

questão que é infelizmente tão atual 

na vida de várias crianças e 

adolescentes. Nesse sentido, a 

discussão sobre o filme aconteceu 

em todas as oficinas por meio de 

rodas de conversas. 

     Essa roda de conversa foi um 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitória Boaventura 

momento importante para 

entenderem o porquê trabalhar mais 

uma vez essa questão, como nos 

contou a educadora de Informática 

Ana Paula, “trabalhar essa questão, 

do abuso e da exploração sexual é 

muito importante, mas ao mesmo 

tempo muito delicada, por isso, nós 

enquanto educadores tivemos um 

cuidado durante as rodas de 

conversa para deixar os 

adolescentes confortáveis ao 

abordar esse assunto e, nesse 

sentido, o filme funcionou muito bem 

nos auxiliando com um exemplo que 

pode ser real e assim facilitando a 

discussão e exposição de opiniões 

dos adolescentes”. 

     Uma questão como essa deve 

ser sempre trabalhada para que 

crianças e adolescentes estejam 

esclarecidos, informados e assim, 

conscientizados, protegidos de 

alguma forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conscientização deve ser contínua! 

Dia Internacional da 

Mulher: um momento de 

reflexão e entendimento 

da importância da figura 

feminina 

Conscientização 03 
JORNAL  

Fev. a Jul. /2018 

Roda de Prosa sobre a importância da Mulher. 

Educadores e adolescentes reunidos em reflexão sobre o 

Dia Internacional da Mulher. 

18 de Maio é mais uma vez abordado no 

CESADIC 

Cartaz de conscientização sobre o “18 de Maio” criado pelos adolescentes e pela educadora Ana Paula de Sá na oficina de 

Informática. 

Pedro Henrique Augusto Barboza 



  

     A abertura da Campanha da 

Fraternidade 2018 foi marcado por 

apresentações e pela participação 

do padre da Paróquia do Senhor 

Bom Jesus, Pe. José Raimundo. 

     As apresentações tiveram como 

base o tema da Campanha 

“Fraternidade e superação da 

violência” e como lema “Em Cristo 

somos todos irmãos”, que trouxe 

uma reflexão sobre a igualdade 

entre os povos e as nações por meio 

da Palavra de Deus que cita essa 

igualdade em Matheus 23, 8. 

    Esse tema foi trabalhado durante 

os horários de Formação Humano 

Cidadã, por meio de debates, vídeos 

e confecção de cartazes. É um tema 

muito importante e envolve a todos, 

crianças, adolescentes adultos e 

idosos, por isso é fundamental 

conscientizar quanto a importância 

do que é uma violência e de que 

devem ser denunciado quem a 

pratica. 
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Campanha da Fraternidade propõe uma reflexão sobre Violência 

Entender para conhecer e assim poder fazer algo para evitar é o que o trabalho sobre a 

Campanha da Fraternidade visa. 

 

Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça 

Pleno de paz, de harmonia e unidade 

Sonhamos ver um novo céu e uma nova 

terra, 

Todos na roda da feliz fraternidade. 

 

Tua Igreja tem o coração aberto 

E nos ensina o amor a cada irmão 

Em Jesus Cristo, acolhe ama e perdoa 

Quem fez o mal, caiu em si e quer perdão. 

 

Conscientização 

Pe.Ruy e as educadoras da oficina de Formação Humano 

Cidadã, Marcela e Roberta. 

Crianças do CEC Bom Pastor que participaram da abertura 

da Campanha da Fraternidade junto com a educadora 

Marcela Brandão. 

Pe.Ruy falando para os adolescentes sobre a Campanha da 

Fraternidade 2018. 

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2018. 

 

Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida 

A tua Igreja se propõe a superar 

A violência que está nas mãos do mundo 

E sai do íntimo de quem não sabe amar. 

 

Fraternidade é superar a violência! 

É derramar, em vez de sangue, mais 

perdão! 

É fermentar na humanidade o amor 

fraterno! 

Pois Jesus disse que somos todos irmãos, 

Pois Jesus disse que somos todos irmãos. 

 

 

A exclusão, que leva à morte tanta gente 

Corrompe vidas e destrói a criação 

Basta de guerra e violência, ó Deus 

clemente 

É o clamor dos filhos teus em oração. 

 

Quem plantar a paz e o bem pelo caminho 

E cultivá-los com carinho e proteção 

Não mais verá a violência em sua terra 

Levar a paz é compromisso do cristão 

 

Hino da Campanha da Fraternidade 2018 

Sarah Marina Araújo Rodrigues 



     O Centro Social Achilles Diniz 

Couto - CESADIC, neste ano no mês 

de fevereiro completou 22 anos de 

funcionamento. 

     Essa obra social que surgiu de 

um sonho de uma mulher forte e 

batalhadora Irmã Mônica de Jesus 

Diniz, vem enfrentando batalhas 

diárias há mais de 20 anos, para 

oferecer um serviço de qualidade, 

junto a centenas de crianças e 

adolescentes. 

     As crianças e jovens entendem a 

importância do CESADIC para elas e 

principalmente para as famílias como 

mostraram nas apresentações 

realizadas em homenagem ao 

aniversário da instituição. 

     Foram apresentados teatro, 

história da fundação, danças e 

músicas, que fizeram as crianças e 

adolescentes passarem uma 

mensagem de que o sonho continua 

se realizando todos os dias, mas que 

depende de cada um e do espírito 

solidário de todos que fizeram e que 

fazem parte da história do CESADIC. 
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Sarah Marina Araújo Rodrigues 

 

Festividades 

Para que essa história continue sendo realizada todos os dias é preciso a colaboração e espírito 

solidário de todos. 

22 Anos de história cheios de amor, alegria, carinho e doação 

Irmã Mônica celebrando os 22 anos do CESADIC. 

Educadores e adolescentes após uma apresentação 

celebrando o aniversário da instituição. 

Crianças e a educadora Marcela  junto com a Irmã Mônica 

após uma homenagem. 

Irmã Mônica em uma conversa com as crianças e 

adolescentes sobre os 22 anos de história. 

Adolescentes do turno matutino após uma apresentação 

de dança. 

Crianças do CEC Bom Pastor após uma apresentação de 

dança festejando o aniversário do CESADIC. 

Adolescentes e educadores do turno vespertino. 

Comemoração do Carnaval se mantém na Instituição 

     O Carnaval esse ano foi 

comemorado no CESADIC por meio 

da Zumba, onde a professora Núbia 

se voluntariou à ensinar aos 

adolescentes e educadores passos 

de dança. Foi uma comemoração 

diferente, mais simples se 

comparada ao ano passado, porém, 

foi diversão garantida. 

 

Adolescentes e educadores do turno matutino 
Paulo Henrique Gabriel Soares 

JORNAL  

Fev. a Jul. /2018 



     O Dia do Circo foi promovido no 

dia 27/03/2018 pelo CEC em 

conjunto com o CESADIC. 

     Em comemoração tivemos várias 

apresentações como: dança, 

mágica, mímica, palhaços, etc. 

“A realização do evento em 

comemoração ao dia internacional 

do circo só aconteceu porque 

tivemos a cooperação de educandos 

e educadores que com muito 

carinho, dedicação e 

responsabilidade se empenharam 

para que tudo saísse como 

planejado. Todo o esforço valeu a 

pena e o que queríamos que fosse 

passado a todos, aconteceu com 

êxito” disse a educadora de Artes 

Cênicas Júlia Rosa Alves que foi a 

responsável pela apresentação do 

CESADIC no evento.  

     Além da participação dos 

adolescentes, houve a participação 

das crianças com apresentações que 

tiveram lindas e alegres coreografias 

resultando em um verdadeiro 

espetáculo como a educadora de 

Artes Cênicas do CEC Bom Pastor 

Cleonice Almeida conta, “foi uma 

sensação gratificante vê as 

apresentações com as crianças 

participando cheias de alegria e se 

divertindo”. 

     O Dia do Circo trouxe novos 

números que representam a magia 

do circo, mas manteve o seu 

destaque do ano passado que são 

os palhaços. 

     Esse ano o palhaço Juraci 

ganhou uma nova companhia o 

palhaço Juremi, entretanto, a alegria, 

criatividade e a desenvoltura 

humorística foram mantidas e o Dia 

do Circo foi um grande espetáculo 

no CESADIC. 
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Festividades 

Palhaços, danças, números de mágica e mímica trazem a alegria do Circo. 

JORNAL  
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Dia do Circo é comemorado em grande estilo no CESADIC 

Maria Eduarda Oliveira Mendes 

Vitória Boaventura 

Adolescentes celebrando o Dia do Circo. 

Adolescentes que dançaram e fizeram números de mágica. 

Palhaços Juraci e Juremi com as suas assistentes. 

Adolescentes que participaram de apresentações em 

comemoração ao Dia do Circo. 

Adolescentes que apresentaram número de mágica. 

 Adolescentes e crianças do turno matutino que participaram 

de números de mágica e dança.  

Educadoras Cleonice e Júlia Rosa responsáveis pelo Dia 

do Circo com as crianças e adolescentes que participaram. 

Adolescentes que participaram de números de mímica 

durante a comemoração. 
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     A Festa Junina é uma tradição no 

CESADIC assim como em muitos 

lugares. É sempre esperada pelos 

adolescentes principalmente o 

Quadrilhão, que é para muitos o 

ponto mais alto e que encerra a 

festa. 

    E esse ano essa festa aconteceu 

no clima de alegria, onde as 

crianças, adolescentes, idosos e 

educadores entraram no clima, 

trajados a carácter, com roupas 

xadrez, saias ou vestidos coloridos, 

chapéus de palha e muita animação. 

     Mas, foi uma festa diferente que 

teve o apoio da Unimed, uma 

empresa parceira e colaboradora do 

CESADIC no trabalho junto às 

crianças e adolescentes. A Unimed 

transformou a festa junina em um 

Arraiá do Bem, onde foram 

arrecadadas doações de alimentos 

que foram usadas na preparação 

das comidas vendidas durante o 

Arraiá e que tiveram a verba voltada 

para o CESADIC e para outro projeto 

social da cidade que a empresa 

ajuda. 

     Mesmo não tendo o público 

esperado para o Arraiá foi uma 

“festança boa só” com 

apresentações das crianças e 

adolescentes, além dos idosos do 

Grupo Missão. Com esse Arraiá 

foram encerradas as atividades do 

primeiro semestre na instituição. 

    E com a festa terminada fica-se 

esperando pela próxima. 

      

 

  

Festividades 
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Festa Junina do CESADIC esse ano é transformada em um  

Arraiá do Bem 

Parte da equipe de educadores do CEC Bom Pastor e do 

CESADIC que trabalhou para que o Arraiá do bem 

acontecesse. 

Crianças do CEC Bom Pastor dançando a música. 

Crianças dançando durante uma das apresentações do 

CEC Bom Pastor.  

Grupo Missão e idosos após a participação no Arraiá do 

Bem do CESADIC. 

Crianças finalizando uma apresentação durante o Arraiá 

do Bem. 

Integrantes da Unimed, que foi colaboradora para a 

realização do Arraiá do Bem, com a Irmã Mônica. 

Adolescentes do CESADIC durante apresentação da 

música “Tô Limpando Você da Minha Vida”. 

Adolescentes e alguns educadores do CESADIC após a 

apresentação do famoso Quadrilhão. 
David Alan Ribeiro Religiosas acompanhando as apresentações do Arraiá.  

 

Idosas do Grupo Missão aguardando para se 

apresentarem.  

Alegria e colaboração misturadas com boas ações só podem resultar em uma “festança boa só”! 



     O Jornal CESADIC quer ir além 

de páginas de papel, por isso, esse 

ano vai invadir a telinha. É isso 

mesmo teremos um Jornal Digital 

que, em formato de telejornal trará 

reportagens com as atividades e 

principais eventos que aconteceram 

no primeiro semestre na instituição. 

 

  

     O Jornal Digital englobará 

algumas das reportagens do jornal 

escrito, mas, de uma forma mais 

dinâmica e criativa mostrará o 

potencial de sua equipe frente às 

câmeras. 

 

 

     A Semana Recreativa foi uma 

semana na qual os educadores 

buscaram movimentar, realizar 

atividades diversificadas para os 

adolescentes seguindo as 

orientações da REAJE, que é uma 

rede que trabalha junto a obras 

sociais orientando e ajudando a 

nortear o trabalho. 

     Essa semana aconteceu dos dias 

16 a 19 de julho no próprio 

CESADIC e reuniu os adolescentes 

em um único turno. 

     Dentre as atividades realizadas 

aconteceu um momento dançante e 

descontraído sob o comando do DJ 

Rogerinho, que é um ex-educando. 

     Além dessa atividade 

aconteceram Sessões Pipocas com 

filmes e Jogos de futebol e handebol. 

     Contudo, essas atividades 

geralmente são realizadas nos 

momentos de recreação da 

instituição. Sendo assim, a atividade 

que talvez tenha sido um diferencial 

para essa Semana foi o Momento de 

Louvor promovido pelo educador 

Maike e por jovens do EJC (Encontro 

de Jovens com Cristo), foi um 

momento que teve a participação de 

todos, com músicas, louvor, 

palestras e momentos de reflexão. 
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     O Estatuto da Instituição esse 

ano sofreu uma alteração 

importante, na qual, a Instituição que 

até então poderia ser dirigida 

somente por religiosas passa a 

poder ser dirigida por leigos. 

     Essa mudança no estatuto reflete 

em toda uma história de trabalho 

realizada na instituição há mais de 

22 anos pela Irmã Mônica de Jesus, 

mas sem dúvida foi um passo 

importante para a efetivação do 

serviço prestado às crianças e 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Além da mudança no estatuto 

aconteceu a posse da nova diretoria 

triênio 2018-2021, que tem como 

presidente a Irmã Mônica de Jesus 

Diniz e como vice Helenice Pereira 

das Neves. 

     Foi a primeira vez que aconteceu 

uma semana com esse propósito no 

mês de julho na instituição e por isso 

uma avaliação sobre essa 

experiência é muito válida, pois há 

pontos positivos e negativos que 

devem ser trabalhados e melhorados 

para uma possível repetição dessa 

Semana no próximo ano. 

      De uma forma geral, foi uma 

semana com atividades diferentes 

das atividades feitas no dia-a-dia. 

Foram atividades realizadas com 

empenho e preparação dos 

educadores de acordo com os 

recursos que tinham disponíveis. 

Porém, foi também uma semana que 

mostrou a necessidade de suporte e 

mais recursos para movimentar 

atividades diversificadas dentro e 

principalmente fora da instituição. 

     Enfim a Semana Recreativa foi 

uma experiência que com certeza 

será aprimorada e melhorada para 

uma futura realização. 

 

 

Semana Recreativa busca movimentar 

atividades diversificadas no CESADIC 

A 1ª Semana Recreativa representou uma experiência a ser 

aprimorada para o trabalho no CESADIC. 

Ana Paula de Sá 

Novidades 

Mudanças 

importantes no 

Estatuto do CESADIC 

foram efetivadas 

Nova diretoria do CESADIC reunida. 

Davy Felipe Silva 

Vem aí o Jornal CESADIC Digital! 

Equipe Jornal CESADIC 



     O grupo Missão Jovem CESADIC 

é um grupo criado há alguns anos 

com a responsabilidade das 

educadoras Ana Paula e Beatriz. É 

um grupo no qual, jovens e 

adolescentes têm total 

responsabilidade e compromisso 

com o que é dado para ser realizado. 

     Neste ano de 2018 o Grupo 

recebeu novos integrantes e, alguns 

veteranos infelizmente saíram por 

motivo de não terem como estar 

presente nas ocasiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Buscando continuar a caminhada 

o grupo precisa de verba para 

realizar suas atividades e como fonte 

de arrecadamento sempre busca 

promover rifas com sorteios de 

prêmios. 

     A dificuldade é grande para 

conseguir vender as rifas como 

relatam os participantes do Grupo, 

mas, pensando que será para uma 

boa causa, o esforço é maior e as 

coisas acontecem. 
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     Essa é uma atividade que 

pretende ser continuada durante o 

ano pelo Grupo e, assim ser 

realizada com os outros idosos, ou 

seja, todos irão ensinar suas receitas 

aos jovens e adolescentes, 

promovendo momentos 

descontraídos, com trocas de 

experiências e ensinamentos que 

devem ser levados para a vida. 

     O Grupo Missão Jovem 

demonstra por meio desse trabalho 

com os idosos que é possível 

continuar uma caminhada do bem 

quando existe dedicação, doação e 

principalmente amor e respeito pelo 

próximo. 

Alessandro Xavier Matoso Júnior 
     Dentre os trabalhos realizados 

pelo Grupo há um trabalho feito com 

os idosos, moradores próximos ao 

CESADIC. Esse trabalho é feito com 

muita dedicação e compromisso de 

realizá-lo com êxito e ser 

recompensado com a alegria deles. 

     Como exemplo, do trabalho junto 

aos idosos há a participação dos 

mesmos com os adolescentes, 

jovens e educadoras na Festa 

Junina da instituição. É um momento 

de muita alegria e vivacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Sempre é realizado algo diferente 

com o intuito de descontrair. Neste 

semestre foi a vez de uma visita a 

casa das irmãs para aprender a 

fazer um saboroso “Pão de Cenoura” 

com o comando da chefe Ir.Ritinha. 

Foram horas de aprendizado, 
expectativa de dar certo e muito 

papo com a querida Irmã, com 

certeza foi um dia único e 

inesquecível para todos que 

participaram. 

 

Grupo Missão continua a sua caminhada junto aos idosos 

Renovação de integrantes e novos trabalhos junto com os idosos motiva o Grupo. 
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As educadoras Ana Paula e Beatriz juntas com alguns 

adolescentes e jovens do Grupo Missão. 

Irmã Ritinha apresentando o seu “Pão de Cenoura”. 

Educadoras, jovens e adolescentes junto com a Irmã Rita. 

Momento do lanche após o “Pão de Cenoura” ficar pronto. 

Adolescentes e a educadora Beatriz no sorteio da rifa 

realizada esse ano para arrecadar verba para o Grupo 

Missão. 

Grupo Missão com as idosas antes da participação na 

Festa Junina do CESADIC. 

Idosas aguardando a vez de se apresentarem dançando 

a música “Mexe a Canjica, Rala o Coco”, na Festa 

Junina do CESADIC. 



      

 

     A Troca de Livros iniciada ano 

passado pela oficina de Apoio 

Pedagógico mostrou-se interessante 

no incentivo à leitura na instituição, 

sendo continuada nesse ano pela 

oficina de Biblioteca, visa manter o 

estímulo à leitura promovendo novas 

Trocas conciliadas com outras 

atividades na oficina. 

     Nesse sentido, a educadora Ana 

Caroline tem a Troca de Livros como 

uma atividade diferenciada e única e 

por isso resolveu dar continuidade 

como conta, “resolvi dar 

continuidade a esse trabalho, pois a 

Troca de Livros é nada mais do que 

um incentivo para nossos 

adolescentes terem a leitura como 

um meio de novas descobertas e 

emoções”. 

     Sendo assim, a Troca de Livros 

aconteceu de dois em dois meses, 

onde os adolescentes de cada turno 

se reuniram para poderem falar dos 

livros que estavam lendo, isso levou 

a troca de opiniões e ao interesse 

pelos livros. 

     Ao ser questionada quanto a 

participação dos adolescentes nas 

Trocas já realizadas esse ano a 

educadora avaliou como positiva, “a 

cada dia os adolescentes superam 

as suas expectativas, mostrando 

mais interesse pelos livros”. 

     Por isso, pode-se esperar por 

mais Trocas de Livros no próximo 

semestre, afinal incentivar a leitura é 

um processo muito importante. 

 

 

 

  Projeto de Trocas de Livros é continuado no CESADIC 

Incentivar as crianças e adolescentes a ler é um processo muito importante. 

Victor Emanoel Ribeiro 
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Crianças e adolescentes durante a Troca de Livros. 

Ambiente preparado para a 1ª Troca de Livros de 2018. 

Adolescentes do turno matutino na 1ª Troca de Livros. 

Adolescentes do turno vespertino na 1ª Troca de Livros. 

Mural de incentivo à leitura. 

Mural de incentivo a leitura feito pelos adolescentes e pela 

educadora Ana Caroline. 

Adolescentes do turno matutino na 2ª Troca de Livros. 

Roda de Conversa sobre os livros que foram lidos pelos 

adolescentes. 

Livros expostos para a segunda Troca de Livros. 

Adolescentes do turno vespertino durante a 2ª Troca de 

Livros. 



    

      

 

 

 

     “Quando Annie e Luke se conhecem 

ela estava fazendo 10 anos (era festa de 

aniversário dela) e ele tinha 14 e estava 

chegando à cidade para morar com seu 

tio. Desde esse primeiro momento, Luke 

e Annie se entenderam de uma forma 

mágica. Ele a faz se esquecer da cadeira 

de rodas e a ensina cavalgar. Claro que 

depois leva uma surra do irmão dela e 

toda a família de Annie passa a odiá-lo… 

     Annie tem um defeito no quadril que a 

faz mancar. Sua mãe a trata como 

inválida e a obriga a andar de cadeira de 

rodas para não se cansar. Além disso, 

seus pais e irmão a tratam como uma 

criança com necessidade de constante 

proteção. Ela não tem liberdade para 

fazer nada! 

     Dez anos depois, Luke conseguiu 

construir um estábulo e agora cria 

cavalos e aluga carruagens e charretes. 

Um homem que se fez sozinho e a 

custas de muito trabalho! Annie  continua 

     As oficinas de música estão 

sempre presentes nos eventos e 

homenagens realizadas pelo 

CESADIC e esse ano não foi 

diferente. O educador Júlio César 

Silva mais uma vez encantou a todos 

na homenagem ao Dia das Mães 

com o Grupo de Flauta regido por 

ele e formado pelos adolescentes do 

CESADIC. 

     Foi uma linda apresentação que, 

permitiu aos adolescentes 

demonstrarem por meio da música o 

afeto e gratidão que sentem por 

aqueles que cuidam deles. 

     As apresentações do Grupo de 

Flauta sempre encantam, porque 

são regidas com responsabilidade, 

dedicação e amor. 

      

  

     A leitura é uma das coisas mais 

impressionantes em nossa vida. Faz 

o leitor imaginar tudo, ir além até do 

imaginado, mas você já parou para 

ler um bom livro? Já tirou um tempo 

do seu dia para ler nem que seja 

uma história em quadrinhos? 

     Se não que tal receber uma dica 

de leitura? Então vamos lá! 

     O livro que eu vou sugerir é 

“Minha Doce Annie” de Cheryl St. 

John, um livro de romance que trás 

uma linda história de amor e 

superação. Um livro que pode te 

inspirar e fazer você ver que pode 

superar os seus problemas e até 

tentar ir além das suas limitações 

físicas. 

     A sinopse do livro dará uma ideia 

de como essa história pode encantar 

você como me encantou. 

 

protegida e cercada de cuidados pela 

família e só se sente livre e normal 

quando está na casa dos tios e com sua 

prima. Numa dessas estadias, ela 

consegue, finalmente, conversar com 

Luke – coisa que sua família sempre a 

impede de fazer. A amizade fácil ainda 

existe entre eles – e o amor que sentiram 

ao se conhecer quando crianças ainda 

está lá, presente e forte”! 

     Esse livro é sem dúvida um 

exemplo de que os sonhos podem 

ser sonhados e realizados quando 

somos encorajados e ajudados e 

que o amor faz toda a diferença em 

tudo o que fazemos. 

     É um livro que pode ser 

encontrado na Biblioteca do 

CESADIC, mas claro que há outros 

livros com histórias encantadoras e 

diferentes esperando por você. Não 

perca tempo e comece a ler! 
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Por Natanny A. Costa Guimarães 

Apresentação do Grupo de Flauta mais uma vez encanta 

A Homenagem ao Dia das mães é mais uma vez marcada pela apresentação do Grupo de Flauta. 

Grupo de Flauta reunido após a gravação de um vídeo de 

homenagem às mães. 

Público reunido para assistirem a apresentação do Grupo 

de Flauta em homenagem às mães. 

Ana Paula de Sá 
Momento durante a apresentação do Grupo de Flauta. 

Momento durante o ensaio do Grupo de Flauta. 

Dicas de Leitura 



    O CESADIC desde o ano passado 

tem participado da tradicional festa 

da cidade de Curvelo, o Forró. 

     Uma festa que na sua 38º edição 

envolveu alegria, cultura, sabores e 

principalmente solidariedade para a 

Instituição, que teve mais uma vez 

uma Barraca a representando na 

festa. 

     Essa Barraca certamente irá virar 

tradição na Instituição, pois a cada 

ano inova em sua decoração. Esse 

ano, por exemplo, como contou o 

educador José Roberto Pereira a 

decoração buscou resgatar a 

tradição do tacho de cobre e das 

panelas de ferro e de pedra, além 

disso, “preocupados com a questão 

ecológica nossas panelas, tachos, 

caldeirões e demais utilitários da 

cozinha foram confeccionados  

usando a técnica do papie-maché 

tendo como matéria-prima jornal 

velho. Foi uma decoração a qual 

demos o nome de Delicias em 

tachos e Panelas”, buscamos 

também ressaltar a culinária mineira, 

seus sabores e saberes. 

     Além da decoração da Barraca 

que merece destaque por envolver 

criatividade e um trabalho conjunto 

de educadores com os adolescentes, 

deve-se destacar o sinônimo de 

solidariedade que mais uma vez 

caracterizou a participação da 

Instituição no Forró. Foram várias as 

pessoas que colaboraram, 

funcionários, educadores, voluntários 

como ex-educandos, enfim, todos 

fizeram com que o trabalho do 

CESADIC continue acontecendo por 

meio da verba arrecadada pela 

participação nessa festa. 
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Barraca do CESADIC é mais uma vez sinônimo de solidariedade no 

Forró de Curvelo 

Detalhe do nome da instituição na Barraca do Forró. 

Irmã Mônica de Jesus Diniz apresentando a Barraca. 

Irmã Mônica e o educador José Roberto, um dos 

responsáveis pela participação do CESADIC no Forró. 

Visão da Barraca com a festa já acontecendo. 

José Roberto, Irmã Mônica e alguns amigos do CESADIC 

prestigiando a barraca da Instituição. 

Alguns dos funcionários do CEC Bom Pastor e do CESADIC 

trabalhando na Barraca do Forró. 

Vista da parte superior da entrada da Barraca. 

As “Delícias em Tachos e Panelas” do CESADIC tiveram um sabor de solidariedade.  

Ana Paula de Sá 

Eduarda Vitória Gonçalves Araújo 



      

 

 

      

 

 

     Depois de anos sofrendo com a 

poeira as crianças e adolescentes 

que participam do CESADIC 

poderão usufruir do asfalto. 

     É isso mesmo, o asfalto chegou 

às portas do CESADIC, por meio do 

programa CURVELO RUMO AOS 

100% DE ASFALTO, a prefeitura da 

cidade asfaltou a rua Sagrado 

Coração de Maria, além de outras 

ruas próximas a instituição. 

     Uma ação esperada e lutada por 

anos, que vem colaborar para uma 

melhoria na qualidade do ambiente 

frequentado pelas crianças e 

adolescentes. 

esses ambientes conservados, ou 

seja, evitar que sejam marcados por 

escritas nas paredes, por exemplo. 

     E essa função de preservar o 

CESADIC é de todos, portanto, 

crianças e adolescentes devem 

começar a pensar dessa forma e 

principalmente agir para preservar o 

patrimônio que o CESADIC 

representa.  

 

     O meio ambiente engloba não 

apenas a natureza como a maioria 

das pessoas pensa, mas também os 

espaços construídos, nesse caso o 

meio ambiente do CESADIC é 

representado pelos jardins e pelas 

construções, onde funcionam as 

oficinas, os banheiros, cozinha e 

escritório. 

     Por  isso,  é  fundamental  manter  

 

 

 

 

  

Asfalto vem contribuir para a melhoria do ambiente frequentado pelas crianças e adolescentes. 
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Asfalto chega às portas do CESADIC 

13 Meio Ambiente 

Victor Emanoel Ribeiro 

Rua Sagrado Coração de Maria durante o processo de 

asfaltamento. 

Visão da entrada principal do CESADIC asfaltada. Parte da rua do Sagrado Coração de Maria asfaltada. Frente de uma das entradas do CESADIC asfaltada. 

Preservar o CESADIC é dever de todos 

Equipe Jornal CESADIC 

Visão da rua Sagrado Coração de Maria depois de 

asfaltada. 



     Isso aconteceu porque a equipe 

do jornal sentiu a necessidade de 

levar informação à outras pessoas e 

assim ajudar na prevenção de mais 

casos de Conjuntivite. 

     Foi uma ação simples, mas que 

demonstrou maturidade e 

preocupação com o próximo por 

parte dos adolescentes do jornal. 

     Além disso, possibilitou o trabalho 

com a produção da informação que 

contribui para o desenvolvimento da 

comunicação. 

 

 

     No início desse ano um surto de 

Conjuntivite na cidade de Curvelo 

acabou afetando muitas crianças, 

adolescentes e educadores do 

CESADIC. 

     Diante dessa situação a equipe 

do Jornal CESADIC, resolveu 

conscientizar os demais 

adolescentes do CESADIC por meio 

de um mural explicativo. 

     Para a criação do mural foi 

realizada uma pesquisa sobre o que 

é a Conjuntivite, suas causas, 

sintomas, contágio e forma de 

prevenção. Junto com a pesquisa 

aconteceu uma roda de conversa 

sobre o assunto e, assim, a partir 

dessa roda de conversa foi definido 

o mural como uma forma de levar 

informação aos outros adolescentes 

e educadores do CESADIC. 

      

      

 

   

14 Saúde 

Surto de Conjuntivite na cidade leva os adolescentes do Jornal 

CESADIC a criarem um mural explicativo sobre a doença 

Vitória Boaventura 
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A informação é fundamental na prevenção das doenças, como a Conjuntivite. 

 

Adolescentes do Jornal CESADIC montando o mural 

explicativo sobre a Conjuntivite. 

Adolescentes do Jornal CESADIC montando o mural 

explicativo sobre a Conjuntivite. 



      

 

     A oficina de Formação Esportiva 

trouxe uma novidade para os 

adolescentes esse ano, horários 

teóricos. 

     A educadora Dagma Ferreira diz 

que “o horário teórico é um 

complemento do prático, um 

completa o outro. Não há prática 

sem os fundamentos específicos da 

teoria, é preciso dentro da teoria 

envolver o adolescente no 

conhecimento, para que o saber 

traga sucessos na prática”. 

     Os adolescentes parecem ter 

aceitado bem a ideia da educadora e 

estão achando legal os horários, pois 

estão sendo dinâmicos com vídeos,  

músicas, alongamentos e bate 

papos. 

     Essa iniciativa com certeza é um 

desafio vai ajudar na formação e 

consequentemente no cuidado com 

o corpo dos adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Formação Esportiva inova nas atividades promovidas 

Esportes 15 
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É preciso estar sempre buscando novas formas e meios para motivar os adolescentes em relação 

ao cuidado com o corpo. 

Paulo Henrique Gabriel Soares 
Pedro Henrique Augusto Barboza 

 

Adolescentes durante horário de Formação Esportiva. 

Educadora Dagma em um momento de alongamento com 

os adolescentes. 

Adolescentes em um horário de alongamento. 

Adolescentes se exercitando em uma das atividades 

diferentes da oficina de Formação Esportiva. 
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     A solidariedade é algo que está 

sempre presente no CESADIC, pois 

sempre há pessoas, parceiros e 

voluntários que estão dispostos a 

ajudar a instituição. 

     Como exemplo de ações 

solidárias nesse primeiro semestre 

tem a Prefeitura Municipal de 

Curvelo que doou máquinas e 

materiais de costura para a 

instituição, esses equipamentos 

foram resultado de um projeto que o 

prefeito Maurílio Guimarães elaborou 

na Subsecretaria de Políticas. Essa 

doação pode gerar a oportunidade 

da realização de novas atividades 

que envolvam corte e costura como 

disse animada Irmã Mônica ao 

receber a doação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Além da Prefeitura há outros 

exemplos de solidariedade, como os 

integrantes do Clube Social Bom 

Jesus que vem ajudando sempre a 

instituição com arrecadações de 

alimentos através de seus clássicos 

de futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     E, há outros tantos colaboradores 

que estão sempre ajudando como a 

UNIMED e outras empresas. 

     Essas ações solidárias ajudam 

muito na continuação do trabalho 

desenvolvido na instituição com as 

crianças e adolescentes. 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

     O mundo precisa de mais 

solidariedade. Não podemos ser 

indiferentes à realidade onde 

estamos inseridos. Bem perto de 

nós existem pessoas que podem 

ganhar ânimo para enfrentar a 

vida com uma palavra ou um 

gesto da nossa parte. 

     Seja generoso, tenha a 

capacidade de se colocar na pele 

daqueles que choram, daqueles 

que pranteiam por melhores 

condições, por terem 

provavelmente metade das 

regalias que você tem. 

     Demonstre seu altruísmo e 

espalhe amor por quem precisa. 

     Saiba agir com seu irmão. Aja 

de forma que as suas ações 

falem com o coração, que os 

seus olhos enxergue a quem 

recebe como um irmão. 

     Solidariedade é saber agir. 

 

 

Autor Desconhecido. 
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Solidariedade 16 

Ações solidárias ajudam o CESADIC no 

desenvolvimento dos trabalhos  

Irmã Mônica e o Prefeito Maurílio Guimarães na doação 

dos materiais de corte e costura para o CESADIC. 

Máquinas de costura doadas para a Instituição. 

Jogadores do Clube junto com a Irmã Mônica. 

Alguns jogadores e ex-educandos da instituição ao lado 

da Irmã Mônica e da educadora social Beatriz. 

Davy Felipe Silva 

Parte dos alimentos arrecadados e doados para o 

CESADIC.  

Solidariedade contribuindo para a continuação dos trabalhos. 

Máquina de costura doada para a Instituição. 



           Momentos de espiritualidade, nos 

quais as crianças e adolescentes 

tem um contato maior com Deus, 

estão sempre presentes na 

instituição como conta a educadora 

de Formação Humano Cidadã 

Beatriz, “são momentos como a 

Abertura da Campanha da 

Fraternidade, momentos de reflexão 

sobre a Semana Santa e a Páscoa, 

estudo sobre a vida de Pe. Gailhac e 

Mer. Saint Jean, Missas 

Catequéticas, Coroação a Nossa 

Senhora e também Momentos de 

Oração”. 

     Esses momentos contam com a 

colaboração dos adolescentes que 

têm a opção de escolher se querem 

ou não participar, mas em sua 

maioria há grande aceitação e 

participação. 

     Dessa maneira, representam 

momentos importantes na instituição 

e principalmente momentos 

fundamentais para a formação e 

desenvolvimento das crianças e 

adolescentes como ressalta a 

educadora Beatriz “esses momentos 

ajudam os adolescentes a se 

conectarem mais com Deus e essas 

ações facilitam numa maior abertura 

de coração”. 

     Essa abertura de coração 

representa uma maior 

disponibilidade e participação dos 

adolescentes nos momentos 

promovidos na instituição e em 

movimentos e ações que vão além 

do CESADIC, onde, valores como 

respeito e solidariedade são 

empregados. 

Momentos de espiritualidade no CESADIC visam uma maior 

aproximação dos adolescentes com Deus 

Bárbara Marcela Nascimento 

É muito importante estar sempre buscando momentos de reflexão e oração! 
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Pe.Ruy conversando com as crianças e adolescentes sobre o 

Bom Pastor. 

Adolescentes representando ovelhas e o Bom Pastor. 

Crianças e adolescentes encenando a Ressurreição de 

Jesus Cristo. 

Momento durante a encenação da Via-Sacra. 

Educadoras Beatriz e Marcela da Equipe de Formação 

Humano Cidadã com crianças e adolescentes. 

Crianças que participaram da Coroação a Nossa Senhora. 

Irmã Mônica em um momento de reflexão com os 

adolescentes. 

Detalhe no ambiente no qual foi realizado um Encontro de 

Formação e Reflexão preparado pela Irmã Mônica e Irmã 

Rosineia junto com os adolescentes. 
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Que tal saber o que vem por aí no segundo semestre do CESADIC? 

O adolescente João Camilo de Souza trás para você uma PREVISÃO DO TEMPO diferente, com humor e criatividade 

você será informado sobre o que irá acontecer. 

Em setembro haverá um mês 

ensolarado com a Palavra de 

Deus, por meio do Mês da Bíblia. 

Acontecerá uma chuva de talentos, 

com danças, músicas e teatros, no 

XII Jovens Mostram Talentos. 

Ventos do saber se aproximarão 

do CESADIC com as novas 

Trocas de Livros. 



  

 

João Camilo de Souza 

 

     Quero um CESADIC com 

oficinas diferentes. Já é um lugar 

muito bom e a Irmã Mônica sempre 

pensa no nosso bem, então, um 

CESADIC com a Irmã por muitos 

anos. 

 

 

 

     Eu quero um CESADIC onde 

quem nele estiver tenha orgulho. 

Que seja cada vez melhor em todos 

os aspectos. Que as futuras 

gerações possam ver e entender a 

garra e determinação de uma mulher 

guerreira e espirituosa, que é um 

exemplo a todos, nossa querida Irmã 

Mônica. 

     Que educandos e educadores 

tenham cada vez mais diálogo e 

respeito uns com os outros. 

     Que a Instituição possa ser a 

segunda casa de todos, assim como 

é considerada por mim! 

 

 

 

 

 

     O CESADIC que eu quero para o 

futuro é o CESADIC que tenha mais 

adolescentes e que haja também 

muitas e muitas oficinas. 

     Que seja um Projeto bem 

conhecido em todo o país e, que 

seja muito maior do que já é. Que 

seja uma Instituição onde todos 

queiram entrar, para que, assim 

quando eu olhar para trás meu 

orgulho seja ainda maior de ter feito 

parte e ser parte do CESADIC. 

 

 
 

Davy Felipe de Jesus Silva 

 

  

     Eu quero um CESADIC com mais 

oficinas e um lugar sempre 

crescente em solidariedade e união. 

 

 

Bárbara Marcela Nascimento 

 

 

Gilssara Aparecida 

 
 

 

 

     Eu quero um CESADIC que as 

oficinas tenham mais rendimento e 

melhorias principalmente físicas e 

que os educadores tenham mais 

diálogo com os adolescentes. 

 

     Quero o CESADIC com mais 

respeito, justiça e que os 

adolescentes saibam valorizar este 

trabalho para assim terem mais 

oportunidades tanto na vida pessoal 

quanto profissional. 

      

 
   Victor Emanoel Ribeiro 
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Uma página dedicada a escutar a opinião dos nossos adolescentes sobre o CESADIC que querem para o futuro. 

É uma página pensada por meio da ideia do adolescente Alessandro Júnior, sendo, uma página cheia de 

personalidade e opinião. 

Alessandro Xavier Matoso Júnior 

Paulo Henrique Gabriel Soares 

 

 

     Eu quero que daqui alguns anos 

ainda exista o Projeto e que a cada 

ano tenha uma melhora, que seja 

bem melhor do que é hoje. 
 

     

19 OPINIÃO 

Sarah Marina Araújo Rodrigues 

 

 

     O CESADIC que eu quero para o 

futuro é um CESADIC no qual os 

adolescentes tenham um pouco mais 

de respeito e educação com os 

demais colegas, com os educadores 

e funcionários. 
 

 



      

 

      

 

     O CEC Bom Pastor é uma 

instituição que liga-se ao trabalho 

realizado no CESADIC, isso há mais 

de décadas, são duas unidades 

sociais (CEC e CESADIC), mas com 

um só objetivo a promoção da vida. 

     Por isso é sempre importante 

ressaltar o trabalho que o CEC 

realiza junto às crianças. Sendo 

assim, a coordenadora pedagógica 

da unidade avalia que o trabalho 

realizado esse ano foi bom, tendo a 

participação de todos e por esse 

motivo todos os objetivos foram 

alcançados. 

     No primeiro semestre foi incluída 

uma nova oficina nas atividades do 

CEC, a capoeira, que nas palavras 

da coordenadora pedagógica Ilma 

Veiga, “está sendo um avanço, pois 

tanto os menores quanto os maiores 

gostam da nova oficina”. 

     Além disso, teve um momento 

que se destacou a semana de 

Recesso Recreativo, “foi um evento 

que se destaca pelo fato de ter 

grande participação das crianças, 

pois estavam entusiasmadas com a 

semana de Recesso Recreativo”. 

     Mas, mesmo com bons 

resultados existem desafios para a 

realização do trabalho. E o maior 

desafio é trazer a família para dentro 

da instituição, em todos os sentidos. 
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CEC Bom Pastor continua realizando um trabalho voltado para a 

promoção da vida junto às crianças 

Novas oficinas e atividades melhoram o trabalho desenvolvido na unidade social. 

Vitória Boaventura 

Fev. a Jul. /2018 

JORNAL  

Crianças na oficina de Capoeira. 

Crianças na oficina de Apoio Pedagógico. 

Momento de Acolhida, reunindo crianças e educadores. 

Crianças em uma atividade de bordado. 

Crianças posando para foto. Crianças durante um momento de lanche. 

Crianças durante um momento de atividades lúdicas na 

oficina de Apoio Pedagógico. 
Crianças na oficina de Artes Cênicas. 

Educadoras do CEC Bom Pastor. 


